
Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM 
č. 84/2014-2018 dne 4. dubna 2018 
 
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 14 specifických usnesení, a to 
v následném členění jednotlivých výroků. 
 
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  
▪ zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 21. března 2018 
(RM č. 83/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 84-1388/2014-
2018); 
 
▪ Zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. za rok 2017, 
hospodářské a organizační činnosti při plnění zadaných úkolů a rozpočtového plánu subjektu 
na následující období roku 2018 a dále informace ve věci výkonu širšího spektra služeb 
žádaných městem Sedlčany (RM 84-1389/2014-2018); 
 
▪  hospodářské výsledky obchodní společnosti Sedlčanské technické služby, s. r. o. za období 
roku 2017, a to v pozici a působnosti valné hromady tohoto subjektu, kterého je město Sedlčany 
100 % vlastníkem (v souboru výroků usnesení RM 84-1390/2014-2018); 
 
▪ Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany 
za uplynulé hospodářské období ode dne 1. ledna 2017 do dne 31. prosince 2017 se závěrečným 
výrokem auditora – bez výhrad, chyb a nedostatků (v souboru výroků usnesení RM 84-
1399/2014-2018). 
 
Rada města Sedlčany rozhodla:  
▪  o rozdělení zisku obchodní společnosti Sedlčanské technické služby, s. r. o. za období roku 
2017 ve výši 4.222,930 Kč tak, že pro tvorbu zákonného Rezervního fondu bude postoupena 
částka 211,15 Kč (5 %) a nerozdělený zisk bude účtován částkou 4.011,78 Kč (95 %); 
(v souboru výroků usnesení RM 84-1390/2014-2018);  
 
Rada města Sedlčany schválila:  
▪ tzv. „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6013757/VB/1 (9740) Sedlčany, Třebnice – kNN 
pro 261/30“, uzavíranou mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené na základě plné moci ze dne 29. ledna 2018 společností 
ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako 
budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je 
právo zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 261/1, parc. 
č. 261/31 a parc. č. 261/34 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, 
údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 33.000,00 Kč (včetně DPH); (RM 84-1391/2014-
2018); 
 
▪ prodloužení dříve uzavřené Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě, na adrese 
Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/III. patro), a to se 
stávajícím smluvním uživatelem, dosud trvale bytem Kosova Hora, na dobu určitou, tj. do dne 
30. června 2018 (RM 84-1393/2014-2018); 
 



 
 

▪ společnou Žádost dvou fyzických osob trvale bytem Sedlčany o společný nájem bytu dle 
ustanovení § 2270, § 2271 občanského zákoníku, a to bytu o velikostní kategorii 3+1 (č. bytu 
18/VI. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, Na Severním sídlišti č. p. 676, 264 01 
Sedlčany, který společně užívají s jejich rodiči (RM 84-1394/2014-2018); 
 
▪ s odvoláním se na svůj dosavadní přístup k prodeji doposud neprivatizovaných nájemních 
bytů (vizte usnesení č. RM 72-1204/2014-2018 ze dne 1. listopadu 2017) a s ohledem na Žádost 
o koupi dosud užívaného bytu 3+1 (č. bytu 18/VI. patro o výměře 72,30 m2), aby s žadateli byla 
uzavřena Kupní smlouva, na základě které jako smluvním nájemníkům bude prodán uvedený 
byt za jednotkovou cenu 4.900,00 Kč/m2 (schváleno ZM dne 12. července 2010), tj. za celkovou 
částku 354.270,00 Kč (RM 84-1395/2014-2018); 
 
▪ tzv. Zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci pod názvem 
„Parkoviště u domu č. p. 791“ (v souboru výroků usnesení RM 84-1396/2014-2018); 
 
▪ tzv. Zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci pod názvem 
„Rekonstrukce nájezdu na most křižovatky ulice Nádražní a ulice Pod Potoky v Sedlčanech“ 
(v souboru výroků usnesení RM 84-1397/2014-2018); 
 
▪ složení komise pověřené k provádění úkonů podle ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Pověření komise se týká 
veškerých úkonů zadavatele pro výběr dodavatele stavby pod názvem „Parkoviště u domu č. 
p. 791“ a stavby pod názvem „Rekonstrukce nájezdu na most křižovatky ulice Nádražní a ulice 
Pod Potoky v Sedlčanech“.  
Složení komise je pan Ing. Miroslav Hölzel, pan Ing. Tomáš Langer a pan Ing. Martin Havel. 
Náhradníky jsou Ing. Vojtěch Hlaváček, slečna Ing. Aneta Šnellerová a pan Ing. František 
Hodys (RM 84-1398/2014-2018); 
 
▪ ve prospěch řádného zajištění Městských slavností ROSA 2018 vzorové návrhy smluvních 
ujednání (Sponzorské smlouvy) s využitím na případ projednané nabídky spolupráce 
s generálním (hlavním) sponzorem těchto slavností a nabídky dalších sponzorských aktivit 
k jednotlivým akcím programu slavností, a to včetně příslušných Příloh věcného plnění 
smluvních ujednání (RM 84-1401/2014-2018). 
 
Rada města Sedlčany uložila:  
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souvislosti se „Smlouvou o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvou o právu provést stavbu 
č. IP-12-6013757/VB/1 (9740) Sedlčany, Třebnice – kNN pro 261/30“ řádně zveřejnil 
na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města zřídit výše uvedené věcné břemeno – 
služebnost inženýrské sítě na dotčených pozemcích parc. č. 261/1, parc. č. 261/31 a parc. 
č. 261/34 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany (osada Štileček – elektro přípojka pro pozemek 
parc. č. 261/30 ve vlastnictví fyzické osoby); (RM 84-1392/2014-2018). 
 
Rada města Sedlčany pověřila: 
▪ Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, zajistit a realizovat výběrové řízení na dodavatele 
stavby pod názvem „Parkoviště u domu č. p. 791“, a to v režimu příslušného vnitřního předpisu 
města Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 84-1396/2014-2018); 
 



 
 

▪ Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, realizovat výběrové řízení na dodavatele stavby 
pod názvem „Rekonstrukce nájezdu na most křižovatky ulice Nádražní a ulice Pod Potoky 
v Sedlčanech“ (v souboru výroků usnesení RM 84-1397/2014-2018). 
 
Rada města Sedlčany doporučila: 
▪ postoupit k projednání Finančnímu výboru Zastupitelstva města Sedlčany Zprávu nezávislého 
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za uplynulé hospodářské období 
ode dne 1. ledna 2017 do dne 31. prosince 2017 (v souboru výroků usnesení RM 84-1399/2014-
2018). 
 
Rada města Sedlčany vydala souhlas: 
▪ k návrhu 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, příspěvkové organizace, na vyřazení 
samostatného hmotného movitého majetku, tj. konkrétně Elektronického zabezpečovacího 
systému FBI, inv. číslo INV 8 (rok pořízení 1995 s pořizovací cenou 25.743,00 Kč) 
a Elektronického zabezpečovacího systému Paradox, inv. číslo INV 14 (rok pořízení 1996 
s pořizovací cenou 23.014,00 Kč), oba systémy se zůstatkovou hodnotou 0,00 Kč, které byly 
instalovány v budovách objektu 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, Příkrá 67, 
264 01 Sedlčany (RM 84-1400/2014-2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


